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 :شرح انتخاب حرفه آموزشی 

بعاد کیاد دوزی شارود شاد در نتی اه       و با دوره های معرق کاارووب  ابتدا  آشنایی اولیه من با آموزش های فنی و حرفه ای

هزار توماا  در   05شناخت بازار فروش محصوالت و تالش و عالقمندی خودم موجب شده است در حال حاضر با سرمایه اندک 

 . و تولیداتم را با همکاری دوستا  و آشنایا  و اقوامم  به فروش برسانم شوم منزل به صورت مستقل مشغول به کار

 .گونه یا توسط وه کسی به مرکزآموزش فنی وحرفه ای معرفی شده اید؟ توضیح دهیدو -1

آشنایی من با آموزش های فنی و حرفه ای از گذراند  دوره  معرق کار ووب آغاز شد اما به دلیل وضعیت بیکاری ام به رشاته  

 .کید دوزی گرایش پیداکردم ودر کالس شرکت کردم 

 .ی وگونه عمل کردید؛ به کمک مشاور مرکز یا دیگرا  ،توضیح دهیدبرای انتخاب کارگاه آموزش -2

دریافتم که رشته کید دوزی با ورم  از دسته رشته هایی است که ه کردم با راهنمایی مشاوره مرکز در ابتدا که به مرکز مراجع

 . در من قوت گرفت رد لذا  انگیزه شرکت در این دورهبازارفروش خوبی دا

 .که دیده اید راضی هستید؟ توضیح دهید آیا از آموزشی -3

 .به شکر خدا راضی ام ی یافته امبیکاری رهای از دوره زمینه اشتغالم را فراهم نموده  و با توجه به اینکه شرکت در این

 

 .کارگاه آموزشی شما از ت هیزات کامل برخوردار بود؟ توضیح دهید -4

حدود الزم است ت هیزات با توجاه باه بازارکاار باروز رساانی گاردد تاا کارهاا         با توجه به بزرگ بود  فضای کارگاه و امکانات م

 .سریعتر و مطلوبتر ان ام گردد

 

 .ت هیزات کارگاه آموزشی شما با تکنولوژی بازارکار متناسب بود؟ توضیح دهید -0

شاناخت بیشاتری از باازار کاار     بهتر است کارآموزا  بازدیدهایی از کارگاههای تولیدی ورم در خارج از مرکز داشته باشاند تاا   

 ..داشته باشند تا انگیزه ادامه این کار در آنا  فراهم گردد

 .آیا از شغل خود راضی هستید؟ توضیح دهید -6

 تلفن-آدرس محل کار گواهینامه مهارتی مدرک تحصیلی تاریخ تولد نام استان نام و نام خانوادگی

مهدیه السادات 
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 . هستم م راضیمالی گرد با توجه به اینکه توانسته ام در رشته مورد عالقه خودم از لحاظ مالی و اقتصادی تأمین

 اید؟ داشته تا کار و درکسب نوآوریهایی وه-7

 .سعی کرده ام از طرح های جدید تا آن ایی که ممکن است خالقیت داشته باشم تا فروش خوبی داشته باشم

 ویست؟ موفقیتتا  رمز دانید؟ می موفق فرد یک را خودتا  آیا-8

 .عالقه و پشتکار می دانم-منا  وندامید به خدارا بله رمز موفقیتم 

 داشتید؟ مرتبطی ت ربه کار، شرود در آیا-9

   . های آموزشی فنی وحرفه ای بوده است با شرکت در کالس فرا گرفته امخیر آنچه 

 داشتید؟و وند ساله که به این شغل مشغولید؟ سال وند کار به شرود زما  در-15

 .سال سن داشتم و نزدیک به  یکسال و نیم  سابقه کار دارم  24

 دارد؟ وجود شما ی حرفه در موانعی و مشکالت وه -11

این کار با صرف هزینه باال امکا  پذیر است لذا اگر مسئولین دولت باا اعطااو وام هاای کام بهاره ماا را حمایات نماینادکمک         

 .وشمگیری در پیشرفت کار ما خواهند نمود

 دارید؟ مطرح شوند، کارآفرین یک عنوا  به دارند که دوست کاری تازه افراد برای پیشنهادهایی وه-12

 .پذیر باشند و با امید به خدا شرود به کار نمایند ریسک 

 
 تا حدودی آیا تحصیالت شما در کارتا  موثر بوده است؟-13

 

 خیر ؟اید؟ به نظرتا  دالیل شکست شما وه مواردی بوده است هم خوردهآیا تا به امروز درکارتا  شکست -14

 نمونه تصویر
 


